
těší účast na příštím ročníku turnaje 
mistrů“, říká Jan Barák, trenér LCC. 
V sobotu 8. listopadu si ženský tým 
LCC Girlz zajistil zisk poháru v Ná-
rodní lize ženského lakrosu (NLŽL) 
po fi nálové výhře 13:7 nad Sokolem 
I. Smíchov Flamingo. Třetí příčku 
vybojovalo Jižní Město po vítězství 
15:11 nad mladým radotínským 
celkem LCC Chicks. Za slunečného 

počasí se nejdříve hrálo 
utkání o bronz. To bylo 
v prvním dějství poměr-
ně vyrovnané. Po třiceti 
m i nut ách  v e d l o  J i ž n í 
Město nad LCC Chicks 
o  p o u h ý  g ó l 
6:5. Ale nástup 
d o  d r u h é h o 
poločasu vyšel 
brilantně právě 
jihoměstskému 
týmu a během 

osmi minut se dostal do 
trháku v poměru 12:6. 
Mladému radotínskému 
výběru se už nepodaři-
lo ztrátu stáhnout, a to 
ani při dvou krátkých 
přesilovkách při žlutých 

kartách soupeřek. Jižní Město tak 
vrátilo Chicks červnovou porážku 
z posledního duelu o třetí příčku. 
Finále začalo rychlým náskokem 
LCC Girlz 3:0. Do přestávky dr-
želo Fiamingo přijatelný stav 3:6. 
Poslední finále vyhrály Girlz 14:3 
a jednoznačně skončilo i vzájemné 
měření sil před třemi týdny (18:5). 
Tentokrát se Flamingu dařilo vzdo-
rovat ofenzivní síle radotínského 
týmu lépe a samo několikrát účelně 
zasáhlo. Přesto si hráčky Girlz svůj 
náskok hlídaly a po výhře 13:7 moh-
ly slavit další ligový titul.

Muži LCC  se dokázali po dvou letech 
vrátit na fi eldlakrosový trůn a získali 
tak double. Boxlakrosový titul získali 
v květnu. V superfi nále hraném v neděli 
19. 10. na atletickém stadionu v Edenu 
si poradili s posledním fi eldlakrosovým 
mistrem ČR z Jižního Města 9:6.

Ve f inále postrádal radotínský 
tým dvě z největší opory - Domi-
nika Peška, který se zranil na MS 

v americkém Denveru a kapitána 
Petra Poupěte, jenž se zranil v ligové 
soutěži.  Přesto dokázali hráči LCC 
porazit soupeře  z Prahy 11, který byl 
kompletní a jehož řady posílil i hráč 
Denverské univerzity Arthur Zach. 
„Nejvíce nás na vítězství v NFLL 

Před sedmi lety získali hráči radotín-
ského SK na domácím Pohárů mistrů 
evropských zemí bronzové medaile, 
před čtyřmi lety dokázali před skvělým 
radotínským publikem vybojovat stříb-
ro na Poháru vítězů pohárů.

To vše je minulost. Oba zmiňované 
„poháry“ již neexistují, musely uvolnit 
místo největšímu so balovému turnaji 
v Evropě, tzv. Super Cup. Evropská 
sof tba lová federace se 
v roce 2011 odhodla la 
k  p omě r ně  r a z a nt n í 
úpravě systému klubových 
soutěží, dva stávající tur-
naje pro nejlepší evropské 
celky spojila do jedno-
ho. Myšlenka uspořá-
dat jeden velký turnaj 
namísto dvou, vznikla ze 
snahy o zvýšení atrakti-
vity softbalu a současně 
jako ref lexe k velkým 
turnajům hraným v zámoří. Zároveň 
umožnila týmům přizvat si na turnaj 
až tři tzv. pick-up hráče, což je někdo, 
kdo za tým v dlouhodobé soutěži ne-
nastupuje, ale může startovat pouze 
na jedné akci. Toto pravidlo udělalo 
ze SuperCupu během krátké doby 

jeho existence akci světového formátu. 
Většina týmů pravidlo hojně využí-
vá a tak lze na hřišti vidět skutečně 
exotickou přehlídku hráčů z celého 
světa. Nechybí mezi nimi celá řada 
medailistů mistrovství světa z Nového 
Zélandu, Argentiny, Venezuely nebo 
Kanady. Největší evropská so balo-
vá akce najde příští rok své domácí 
prostředí v Radotíně. Radotínský 

sportovní klub totiž uspěl s kandida-
turou na pořádání tohoto turnaje pro 
rok 2015! Podaří se domácím hráčům 
zkompletovat sadu cenných kovů z ev-
ropských pohárů? Přijďte se přesvědčit 
sami přímo na radotínské hřiště od 24. 
do 29. srpna.

Evropská špička v so balu bude
hrát v srpnu 2015 na hřišti RSK

Není novinkou, že je Radotín ideální 
místo ke sportování. Jeho milovníci se tu 
mohou věnovat přibližně dvaceti nejrůz-
nějším sportovním disciplínám. Novin-
kou je nabídka badmintonu v dopoled-
ních hodinách za bezkonkurenční cenu.

V roce 2009 došlo již pod taktovkou 
současného vedení radnice (starosty 
Mgr. Karla Hanzlíka, jeho zástupců 
Mgr. Miroslava Knotka a Ing. Milana 
Bouzka) k výstavbě multifunkční 
sportovní haly, v roce loňském bylo 
otevřeno nové koupaliště fungující na 
biologickém principu čištění, pomocí 
rostlin a ekosystémů ve fi ltračních 

lagunách. Městská část Praha 16 proto 
založila obecně prospěšnou společnost 
Radotínská, o.p.s., jejíž podstatou je 
správa těchto dvou areálů. 

Zatím areál Biotopu Radotín – pří-
rodního koupaliště po úspěšné úvodní 
sezoně zaslouženě odpočívá, provoz 
v hale je v plném proudu. Návštěvníci 
a především sportovci se mohou v nej-
bližší době těšit na rozšířenou nabídku 
občerstvení, novou webovou prezentaci 
a v neposlední řadě na zvýšenou péči 
o čistotu v hale. S tím souvisí i plánova-
ná změna režimu pohybu osob, která by 
měla pomoci udržovat palubovku čis-

tou a tím prodloužit 
její životnost. Hala 
je v odpoledních 
hodinách plně ob-
sazena sportovními 
oddíly, ale v dopo-
ledních časech je 
ideální příležitost 
zahrát si populár-
ní badminton za 
bez kon k u renčn í 
cenu 120 korun za 
hodinu hry. Vedení 
společnosti plánuje 
větší využití rodin-
né sauny a ubytova-

cích prostor. Přírodní koupaliště sice již 
od poloviny srpna, vzhledem k počasí, 
příliš nelákalo ke koupání, ale správa 
areálu připravila pro zájemce několik 
dalších zajímavých akcí. Zmiňme na-
příklad dětský triatlon, festival volného 
času, promítání předpremiéry fi lmu 
„Místa“ a také poslední vydařenou 
akci „Rozsvícení Biotopu“. V současné 
době probíhají úpravy biologické části, 
které povedou k vylepšení funkčnosti 
čistícího jezírka a zejména výstavba 
přírodní sauny s kapacitou 16 osob (její 
zprovoznění je plánováno na přelom 
roku). Na příští letní sezonu se již plá-
nuje výstavba nového letního vchodu, 
který umožní lepší přístup zejména 
rodinám s kočárky a pro cyklisty. Před-
tím, než se bude možné koupat, chystá 
Radotínská o.p.s. další zajímavé akce, do 
jejichž přípravy se může zapojit každý 
zájemce a pomoci tím k využití tohoto 
krásného prostoru.

„Přejme si do dalšího roku, aby oba 
sportovní areály poskytovaly všem spor-
tovcům a návštěvníkům kvalitní služby 
a ve spolupráci s ostatními sportovišti 
v okolí tvořily jedinečný komplex, kte-
rým se může Radotín právem pyšnit,“ 
uvedl předseda správní rady Radotínská 
o.p.s. Miroslav Knotek.

Sportovní hala a biotop upravují nabídku služeb

pro mě vražedné. Když jsem byl dva 
měsíce ve smyku na cestách po světě 
a dovršoval jsem to týdnem na Eurobi-
ke, zabalil stánek Funn a odjel do Čech, 
Gully hned druhý den přiletěl. A pak se 
karta otočila a on po příletu do Kanady 
za pět dní řídil na Redbull Rampage. 

Kde jste všude jezdili? Moc 
času nebylo, takže jsme to 
vzali nejdříve na Bublavu a do 
Nejdku. Pak Jirkov a Chomu-
tov a pokračovali přes Ranou 
do Radotína až na Rychlebské 
hory. Měli jsme super partu, 
Gully se učil česky, odvezl si 
lahev zelený a nové tetování. 
Nedávno mi psal, že to byl 
jeho nejlepší letošní trip. 
Většinou jezdíš sám, jaké to 
teď bylo točit v páru?  Jezdím 
sám, ale vždy se alespoň sna-
žím napojit na místního jezd-
ce. Ježdění ve dvou po celou 
dobu natáčení ZAM3 bylo 

super.  Kameraman chtěl, abychom se 
drželi co nejblíž u sebe, tak to někdy 
vypadalo, že jeden z nás bude mít 
z druhého batoh na zádech. Gully je 
super technik se spoustou zkušeností, 
takže to byl přínos i pro mě rozhýbat 
staré kosti.

tujeme po světě a jednoho dne u piva 
vznikla myšlenka proč neudělat Čechy 
jako zastávku ZAMU. Byla to dost 
těžká věc, natočit dokument o zemi, 
v níž žiješ. Všechno ti přijde normál-
ní a přirozený než když vycestuješ 
a jsi ze všeho vykulenej. Tak jsme se 

dohodli, že ZAM3 musí mít hosta.
Jak dlouho tady byl? Celkem devět dní 
i se dny příletu a odletu, takže celkem 
sedm na ježdění a točení, což bylo hod-
ně náročné i na přesuny. Původně byla 
tahle akce v plánu o měsíc později, ale 
museli jsme posunout termín, což bylo 

Radotínský rider Richard „Gaspi“ 
Gasperotti společně s Kanaďanem Ge-
off em Gulevichem projeli freeriderové 
terény v Čechách. Po několika e-mai-
lech se myšlenka stala skutečností. Ka-
nadský rider žijící v kanadském Van-
couveru Geoff  Gulevich slíbil, že přijede 
do Česka a bude se podílet na projektu 
ZAM Richarda Gasperottiho.

Na stránkách Gulevichova hlavního 
sponzora se uvádí, že je ve svých 26 
letech jedním z nejčastěji focených 
a filmovaných jezdců vůbec. Na 
jeho účtu je řada slopestyle a freeri-
dových contestů stejně jako různé 
foto a video projekty z celého světa. 
K jeho největším úspěchům patří páté 
místo na Red Bull Rampage 2010 a stej-
ná pozice o rok později, kterou obsadil 
v rámci Crankworx Joyride (2011). 
V minulosti Gaspi navštívil Mongolsko, 
Kanadu a Nové Mexiko, kde hledal exo-
tická místa k ježdění. Tentokrát se ale 
Richard rozhodl představit světu svoji 
domovinu – Českou republiku ve střed-
ní Evropě. V pouhých sedmi dnech tak 
Gaspi a Gully natočili část dokumentu 
ZAM 3, který je již on-line.
Co tady Geoff  dělal? Gully byl hostem 
na našem projektu ZAM a journey 
of one freerider, protože pořád ces-

Gaspi a Gully objevovali Českou republiku

počasí se nejdříve hrálo 
utkání o bronz. 
v prvním dějství poměr-
ně vyrovnané. Po 
m i nut ách  v e d l o  J i ž n í 
Město nad LCC Chicks 
o  p o u h ý  g ó l 
6:5. Ale nástup 
d o  d r u h é h o 
poločasu vyšel 
brilantně právě 
jihoměstskému 
týmu a během 

osmi minut se dostal 

nika Peška, který se zranil na MS 

v americkém Denveru a kapitána 

Hráči a hráčky LCC získali všechny tituly za rok 2014 
a budou hrát turnaj mistrů Evropských zemí

Po polovině základní části jste se tře-
mi porážkami na třetím místě praž-
ského přeboru. Jak byste tedy prvních 
deset zápasů sezony zhodnotil?
Stejně jako v loňské sezóně jsme po-
skládali prakticky úplně nový tým, 
který poprvé začal trénovat v srpnu. 
Od té doby jsme ale bohužel měli 
opravdu velkou smůlu na různá zra-
nění, když vrchol přišel koncem října, 
kdy jsme trénovali i v šesti, pěti lidech. 
Nejen že jsme tak nebyli ještě na žádný 
zápas v nejsilnější možné sestavě, ale 
hlavně naučit hráče herní systémy 
bylo za těchto podmínek složité. Snad 
jsme si už smůlu letos vybrali. Vylo-
ženě špatně jsme odehráli pouze jeden 
zápas, se Sokolem Pražským, takže za 
těchto podmínek jsem s třetím místem 
zatím celkem spokojen. Nutno podo-
tknout, že soutěž je velmi vyrovnaná 
a my ztrácíme bod na první místo.
Všechny tři porážky přišly od favo-
ritů soutěže. Čím to je, že proti třem 
nejlepším soupeřům tým nedokázal 
ani jednou vyhrát, když naopak všem 
ostatním klubům naděluje klidně 
i porážky o 20 a více bodů?
Za top soupeře považuji pouze dva týmy. 
Fénix Modřany a Sokol Pražský. Zápas 
se Sokolem doma jsme vůbec nezvládli, 
přičemž jsme do té doby 
byli neporaženi. Byl to 
první těžký zápas sezony, 
nám se nedařilo hlavně 
v útoku a na hráče po-
stupně padla psychická 
deka. S Fénixem jsme 
na jejich hřišti podlehli 
o bod, přičemž jsme byli 
lepší, ale zase jsme dali 
prostě málo bodů. Máme 
nejmladší tým v soutěži 
a někteří hráči, na kte-
rých by to mělo stát jsou 
v těchto klíčových zápasech neviditelní, 
naopak v zápasech kde jsme favoritem 
září. Tým se pořád sehrává, jak jsem 
zmínil, máme manko ze začátku sezony. 
Potenciál týmu je úplně jinde.
Radotínský SK má v letošním ročníku 
opět suverénně nejlepší obranu v sou-
těži s pouze 56 obdrženými body na 
zápas. Naopak, co se týče ofenzivy, 
váš tým dává poměrně málo bodů…
Je to moje trenérská fi losofi e, na které 
je naše hra postavená. Obranu určitě 
chceme mít nejlepší a je ji věnováno 
hodně času. Ještě se mi nestalo, aby 
Radotín pod mým vedením neměl 
nejlepší obranu v soutěži. Útok se 
naopak letos vůbec nedaří. Jsme teď 
ve fázi předělávání útočných systémů, 

s tím že jsme upustili od určitých věcí, 
které se hrály doposud, a které prostě 
neseděli typologicky našim hráčům. 
Poslední dva týdny se zaměřujeme 
v tréninzích jen na útočné systémy. 
V klubu máte letos 5 cizinců, včetně 
například Rusů nebo Francouzů. 
Jak probíhají za těchto podmínek 
tréninky a jaká je hlavně pak chemie 
uvnitř týmu?
Všechno probíhá v angličtině, kterou 
všichni na úrovni basketbalu bez pro-
blému ovládají. Naopak bych to posou-
dil jako krok k lepší chemii, protože je 
to něco co nás všechny dává dohroma-
dy, protože pro nikoho z nás není ang-
ličtina rodným jazykem. Přiznávám, že 
problémy s chemií uvnitř týmu malin-
ko byly a jsou, ale hlavně s příchodem 
dvou zkušených francouzských hráčů 
se to posouvá k lepšímu.
Jak zatím hodnotíte návštěvnost 
na vašich domácích zápasech v rado-
tínské sportovní hale?
Maximálně pozitivně. Držíme prů-
měr 90 diváků na utkání. Podařilo se 
v podstatě zdvojnásobit návštěvnost 
oproti loňsku, za což jsem strašně rád. 
Je za tím spousta práce a tým přibliž-
ně osmi lidí, kteří mi pomáhají. Lidé 
v Radotíně a v okolí si určitě všimli 

plakátů nebo letáků, které zvou na do-
mácí zápasy, což je práce naši grafi čky 
Andreji Lacinové, která vše posunula 
na opravdu profesionální úroveň. Vr-
cholem bylo určitě cca 170 diváků na 
zápase proti Sokolu Pražskému.
Čeká vás teď poslední zápas v první 
polovině ročníku a potom přijde 
měsíční pauza. Chystáte se tým ještě 
posílit, respektive nastanou něja-
ké změny v kádru během vánoční 
pauzy?
Ano, změny nastanou hned po po-
sledním zápase. Tým posílíme a stejně 
tak někteří tým opustí.  Do měsíčního 
přípravného období chceme už jít 
s kompletním týmem, do kterého už 
bych pak nerad zasahoval.                               

Trenér Adam Peřinka chce pro
basketbalisty RSK další postup

                              


